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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ

A
Az antiszemitizmus elleni küzdelem 

egyik legfontosabb feltétele a helyzet pon-
tos ismerete, az antiszemitizmus valódi el-
terjedtségének vizsgálata. A Tett és Véde-
lem Alapítvány egyik célja éppen a kérdést 
övező ismerethiány felszámolása. Ennek 
eszköze többek között a folyamatos és szak-
mailag megalapozott közéleti monitoring-
tevékenység, mivel a tényleges információk 
összegyűjtése, elemzése nélkül nem lehet 
valós védelmet biztosítani a közösség szá-
mára. A monitoring eredményét az Alapít-
vány havi rendszerességgel közzéteszi.

A jelentés kétféle cselekménnyel fog-
lalkozik: az antiszemita gyűlölet-bűncse-
lekményekkel, illetve a gyűlölet motiválta 
incidensekkel. A jelentés ezt a kettőt ösz-
szefoglalóan gyűlöletcselekményeknek 
nevezi. Mindkettő esetében fontos kritéri-
um, hogy azok elkövetésekor azonosítható 
az antiszemita motiváció. Míg azonban az 

előbbiek a büntetőjog szerint bűncselek-
ményeknek minősülnek, az utóbbiak ezt a 
szintet nem érik el. A teljes kép felrajzolá-
sához azonban mindkét típusú cselekmény 
dokumentálására szükség van.

Az antiszemita gyűlöletcselekmények 
minél szélesebb körű monitorozásához 
sokféle forrás együttes használatára van 
szükség. Az események regisztrálásán kí-
vül fontos azok különböző jellemzőinek 
számbavétele is. A dokumentálás során 
ezért egyrészt rögzítjük a cselekmények 
helyszínére, elkövetőjére, célpontjára, kö-
vetkezményeire vonatkozó adatokat. Más-
részt különböző cselekménytípusokat is 
megkülönböztetünk.

Ebben a hónapban Alapítványunk két 
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosí-
tott. Az első esetben a Jobbik egyik 2015-
ös, antiszemita levelezéséről cikkezett 
ismét a sajtó, a másik esetben pedig Had-
házy Ákos független képviselőnek címzett 
antiszemita üzenetről adtunk hírt.

A További gyűlöletcselekmények kategó-
riájába ebben a hónapban két hír került. 
Bayer Zsolt a blogján megosztott egy be-
jegyzést, melyben azt a látszatot igyekezett 
kelteni, hogy zsidó származású emberek 
avatkoztak volna be az októberi önkor-
mányzati választásokba. A másik esetben 
több tucatnyi szélsőjobboldali rohamozta 
meg október 23-án a VIII. kerületben ta-
lálható Auróra nevű közösségi helyet. A 
támadók leszedték a bejáratnál lengő szi-
várványos zászlót, amit fel is gyújtottak, 
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illetve neonáci feliratokkal ellátott matri-
cákkal ragasztották tele a bejáratot.

Ebben a hónapban egy eljárással 
kapcsolatban adtunk hírt. Az idén 
februárban rendezett kitörésnapi túrán egy 
résztvevő horogkeresztes zászlóval vonult 
fel. Ez alapján Alapítványunk, valamint 
országgyűlési képviselők is feljelentést 
tettek ismeretlen elkövető ellen. A BRFK 
azonban felfüggesztette a nyomozást. A 
határozat szerint az ismeretlen tettes kiléte 
nem volt megállapítható.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Az antiszemita gyûlöletcselekmények 
monitorozását a Tett és Védelem Alapítvány 
által életre hívott Brüsszel Intézet, az 
Európai Biztonsági és Együttmûködési 
Szervezet (EBESZ) által kidolgozott és 
javasolt módszerek alapján végzi. Az Intézet, 
a monitoringmunka során, az antiszemita 
jelenségeket különbözô, standardizált 
források által nyújtott információk 
alapján rögzíti és elemzi. Az incidenseket 
hét különbözô kategóriába soroló 
monitoringmunka forrásai többek között: 
az Intézet saját Kutatási és Incidenskövetési 
Csoportjának forrásai, a sajtóban és a 
közmédiában fellelhetô információk, 
valamint a kormányzati szervekkel 
kötött megállapodás keretében lehetôség 
nyílik a bírósági, a bûnügyi és egyéb 
államigazgatási területek adatbázisaiban 
fellelhetô releváns adatok felhasználására 

is. Az Intézet létrehozta és üzemelteti az +36 
510 0000 számon elérhetô FORRÓDRÓT-
ot, melyen antiszemita és zsidóellenes 
megnyilvánulások bejelentésére nyílik 
lehetôség.

A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi 
rendszeres monitoringjelentések közzététe-
lén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidó-
ságot érintô, kvalitatív és kvantitatív mód-
szereket is alkalmazó kutatást, valamint az 
egész társadalomra kiterjedô felmérést az 
antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kap-
csolatban. A program részét képezi továb-
bá egy olyan differenciált képzési program 
kialakítása, mely az állami ügyintézés kü-
lönbözô szintjei és szereplôi számára biz-
tosít felkészítést a rasszista és antiszemita 
jelenségekkel kapcsolatos fellépésrôl, eljá-
rásokról iskolai és továbbképzés-rendszerû 
tananyagok formájában. 

BRÜSSZEL INTÉZET

Az antiszemitizmus jelensége nem új ke-
letû Magyarországon. A már korábban is 
tapasztalt gyûlöletbeszéd azonban egyre 
jobban eluralkodott a közéletben. A hely-
zetet enyhíti, hogy a nyíltan antiszemita, 
rasszista nézeteket valló Jobbiknak koráb-
ban  negyvenhárom országgyûlési képvi-
selôhelye mára huszonötre zsugorodott, 
de az antiszemita gyûlöletbeszéd a szer-
vezet rendezvényein továbbra is megjele-
nik.  Ezek a tényezôk hívták életre a Tett 
és Védelem Alapítványt. A Tett és Védelem 
Alapítvány a hazai jogrendszer által bizto-
sított civil szervezôdési lehetôségek közül 
az alapítványi formát választotta; bejegy-
zése 2012 novemberében történt meg. Az 
Alapítvány a romló minôségû közbeszéd, a 
kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját 
adó ismerethiány, valamit az atrocitások 
és a törvényszegések elleni erélytelen jogi 

fellépéssel szemben kíván új alternatívát 
nyújtani.

Ö S S Z E F O G Á S

A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett 
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában 
közremûködôk között vannak a status quo/
chábád EMIH, a reform irányzatú SzimSa-
lom vezetô személyiségei és az irányzatoktól 
független, de a társadalom elismert tagja-
iként számon tartott emblematikus szemé-
lyiségek egyaránt. Az Alapítvány kurátorai 
megjelenítik a Magyarországon mûködô 
legfontosabb zsidó vallási és kulturális 
irányzatokat és így szimbolikusan is kifeje-
zik, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés 
mindannyiunk közös ügye.
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A JELENTÉSRÔL

A magyarországi antiszemitizmus megí-
télése, kezelése sokszor rendkívül szélsô-
séges. Egyrészt hallani olyan hangokat, 
amelyek lekicsinylik az ilyen cselekmények, 
megnyilvánulások súlyát. Az is elôfordul-
hat azonban, hogy egy-egy kirívó eset kap-
csán az a kép alakul ki, hogy ezek az esetek 
elárasztják a közéletet. A tényleges helyzet 
megismerése a valós problémák kezelésé-
nek elengedhetetlen feltétele, ezért a Tett 
és Védelem Alapítvány feladatának tekinti, 
hogy pontos és minél teljesebb képet adjon 
a magyarországi antiszemitizmus mérté-
kérôl. Ennek egyik eszköze az antiszemita 
gyûlölet-bûncselekmények és incidensek1 
monitorozása. Ennek eredményét az Ala-
pítvány havi rendszerességgel teszi közzé. 
A havi beszámolókon kívül minden évben 
részletesebb elemzéseket is magába foglaló 
összefoglaló jelentést készít az adott évben 
elkövetett cselekményekrôl. 

A gyûlölet-bûncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek 
eltérnek más bûncselekménytípusoktól. 
Ezek a bûncselekmények egyfajta üzenet-
nek tekinthetôk, így túlmutatnak magán 
a cselekedeten. Ez a többletjelentés a tár-
sadalom különbözô színterein manifesz-
tálódik: az egyén, a megtámadott csoport 
és végül az egész társadalom szintjén. Az 
áldozatok pszichológiailag, érzelmileg na-
gyobb traumát élhetnek át. Ennek a cse-
lekménytípusnak nagy hatása van arra a 
csoportra nézve is, amelyhez a megtáma-
dott egyén tartozik. Ezen cselekmények 
áldozatai sokszor felcserélhetôek, mivel 
számtalan esetben a támadás nem egy bi-
zonyos személyre irányul, hanem bárkire, 
aki az adott – éppen megtámadott – csoport 
tagja. Éppen ezért ezen csoport tagjai ér-
zelmileg szintén involválódnak, illetve attól 
félhetnek, hogy a jövôben ôk maguk is ilyen 
elôítélet motiválta bûncselekmény célpont-
jaivá válhatnak. Ez különösen igaz azokra a 
csoportokra, melyek hosszú idô óta ki van-

nak téve ennek. Annak hosszas bizonyítása 
pedig szükségtelen, hogy a zsidóság ebbe a 
körbe tartozik. Ezek a cselekmények sértik 
azt a normát, miszerint a társadalom tagjai 
egyenlôk. Egyrészrôl felbátorítja az elkö-
vetôket vagy akár másokat, hogy a jövôben 
hasonló cselekményeket kövessenek el, 
másrészrôl pedig az ilyen esetek nem meg-
felelô kezelése az egész társadalomra nézve 
is súlyos következményekkel járhat. (Levin 
és McDevitt 1999, 92–93; OSCE/ODIHR 
2009a, 19–21; OSCE/ODIHR 2009b, 17–
18; Perry 2001, 10)

Általánosságban elmondható, hogy keve-
sebb gyûlöletcselekményt jelentenek, illet-
ve dokumentálnak, mint amennyi valójá-
ban megtörténik. Az áldozatok sokszor nem 
jelentik ezeket a rendôrségnek. Ennek több 
oka lehet. Egyrészt sokan nem bíznak ab-
ban, hogy a hatóságok megfelelôen kezelik 
ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség, 
akár elôítéletesség okán. Bizonyosan sok ál-
dozat van, aki nem ismeri a vonatkozó jog-
szabályokat. Az áldozatok érezhetnek szé-
gyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett 
tulajdonságuk kiderül. Az alulminôsítés is 
sok esetben elôfordul, vagyis a hivatalos 
szervek nem állapítják meg a gyûlöletmoti-
vációt. Éppen a civil szervezetek azok, akik 
segíthetnek ezen problémák orvoslásában. 
Különösen hasznos lehet az állami szervek-
kel – például rendôrséggel, ügyészséggel 
– való együttmûködés.2 A civil szervezetek 
által készített jelentések alkalmasak lehet-
nek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét 
felhívják az országban elkövetett, gyûlölet 
motiválta cselekményekre. Az összegyûjtött 
adatok alapján hosszú távú trendek rajzol-
hatók fel. A civil szervezetek segíthetnek 
egy-egy eset jogi útra való terelésében, el-
láthatják az áldozatok védelmét, illetve más 
módokon segíthetik ôket. Ezek a szerveze-
tek közvetítôként is szolgálhatnak az áldo-
zatok és a rendôrség között. (OSCE/ODI-
HR 2009b, 34 36)

1   Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben.
2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendôrség együttmûködése. (CST 2013)
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 MÓDSZERTAN3

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: 
gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet 
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben  
a kétféle cselekményt együttesen gyûlö- 
letcselekményeknek nevezzük. Ezeket az  
EBESZ a következôképpen definiálja4  
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
 • gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün- 
  tetôjog szerinti bûncselekmény, ame- 
  lyet emberek bizonyos csoportjaival  
  szembeni elôítélet motivál5

 • gyûlölet motiválta incidens: olyan cse- 
  lekmény, amely szintén az emberek bi- 
  zonyos csoportjaival szembeni elôítéle- 
  ten alapul, de nem éri el a bûncselek- 
  mények szintjét

Az egyes gyûlölet-bûncselekmények 
kiemelt jelentôségét mutatja, hogy számos or- 
szág büntetô törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A ma- 
gyar büntetôjog kétféle gyûlölet-bûncse- 
lekményt nevesít: a közösség tagja elleni 
erôszak, valamint a közösség elleni uszítás 
bûntettét. Az újonnan elfogadott Bünte- 
tô törvénykönyv (2012. évi C. törvény) az 
emberi méltóság és egyes alapvetô jogok 
elleni bûncselekményekrôl szóló XXI. 
fejezetének 216., valamint a köznyugalom 
elleni bûncselekményekrôl szóló XXXII. 
fejezetének 332. szakasza foglalkozik ezekkel. 
A közösség tagja elleni erôszak bûntette akkor 
állapítható meg, ha az elkövetô a sértettet 
azért, mert az valamely védett csoporthoz 
tartozik, bántalmazza, kényszeríti. Ezen 
kívül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas 
kihívóan közösségellenes magatartást 
tanúsít. A bûntett csak akkor valósul meg, 
ha ennek konkrét sértettje van. A közös- 
ség elleni uszítás leginkább gyûlöletbeszédet 
jelent, és a tényállás megállapításának 
feltétele, hogy azt nagy nyilvánosság elôtt 

követik el. Az uszítás nem konkrét személy, 
hanem egy csoport ellen irányul. Fontos 
kiemelni, hogy más bûncselekmények is 
minôsülhetnek úgy, hogy azokat rasszista 
indítékkal követték el. Ebben az esetben a 
bíróságnak súlyosabb ítéletet kell hoznia.6 
(TASZ 2012, 3–4) Ezeken kívül a Btk. 333. 
szakasza a nemzetiszocialista rendszer bûnei 
tagadásának bûntettérôl szól. A 335. szakasz 
pedig a különbözô önkényuralmi jelképek 
(többek között horogkereszt, SS-jelvény, nyi- 
laskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság 
elôtti használatát és közszemlére tételét 
tiltja.

Jelentésünkben olyan gyûlölet-bûncse- 
lekményeket és gyûlöletincidenseket mu- 
tatunk be, amelyek motivációja antiszemi- 
tizmus. Ilyen cselekménynek számít min- 
den, ahol annak elkövetôje, célpontja, mód- 
szere vagy üzenete erre utal. A célpont le-
het személy, csoport, rendezvény, épület, 
emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fontos, 
hogy csak abban az esetben beszélhetünk 
antiszemita motivációról, ha kifejezetten 
a zsidósághoz való tartozás feltevése miatt 
választotta az elkövetô az adott célpontot. 
Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés 
valós-e: a zsidóságoz való vélt tartozás is ele-
gendô. A monitorozás során gyûlöletcselek-
ménynek tekintünk egyrészt mindent, ami 
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába 
esik. Ezek lehetnek a Büntetô törvénykönyv 
által nevesített bûncselekmények (közösség 
tagja elleni erôszak, közösség elleni uszítás, 
nemzetiszocialista rendszer bûneinek taga- 
dása, önkényuralmi jelképek használata), 
azonban más a Büntetô törvénykönyvben 
szereplô tettek is, ha az elôítéletes motiváció 
bizonyítható. A gyûlöletincidensek azono- 
sításakor különbözô, a monitorozás során 
rögzített7, indikátorok vizsgálata alapján 

3 A módszertanunk lényegében változatlan a monitoringtevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó dolgozta ki, az ô szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 A gyûlölet-bûncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Errôl bôvebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak 
 a bûncselekmények megértéséhez, azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerûbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
5 Ez alapján például a gyûlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyûlölet-bûncselekménynek, mivel az adott viselkedés az elôítéletes motiváció nélkül már nem lenne bûncselekmény. (OSCE/ODIHR 2009a, 24) 
 Ennek általunk való kezelésérôl lásd késôbb.
6   A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minôsítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal követ el bûncselekményt.
7   Ezeket a Módszertan késôbbi részében mutatjuk be.
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döntünk arról, hogy az adott tettnek lehe- 
tett-e antiszemitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények 
minél szélesebb körû monitorozásához sok- 
féle forrás együttes használatára van szük- 
ség. Különösen fontosak számunkra az 
áldozatok bejelentései. Ha az áldozat ne- 
künk nem tud, vagy nem akar bejelentést 
tenni, akkor egy közvetítô bevonásával ér- 
tesülhetünk az incidensrôl. Ilyen közvetítô 
lehet az áldozat hozzátartozója, ismerôse, az 
eset tanúja vagy egy másik civil szervezet. 
A bejelentések megkönnyítését szolgálja az 
Alapítvány – korábban említett – huszon-
négy órás telefonos forródrótja. Ezen kívül 
lehetôség van online bejelentésre, amely-
nek során a bejelentô még inkább megôriz-
heti anonimitását.

Az Alapítvány deklarált célja, hogy kap- 
csolatban álljon a hatóságokkal, mivel le-
hetséges, hogy az áldozat elôször hozzájuk 
fordul vagy egy szemtanú ôket értesíti.

Fontos információforrást jelentenek a 
különbözô médiumok: a televízió, a rádió, 
valamint a sajtó nyomtatott, illetve inter-
netes változata. A jelentés lényeges részét 
képezi a mostanában egyre nagyobb fe- 
nyegetettséget jelentô úgynevezett virtuá- 
lis gyûlölet monitorozása.

Ezen médiumok monitorozását egyrészt 
fizetett szakemberek látják el professzioná-
lis sajtófigyelés keretei között, másrészt ön-
kéntesek is folyamatosan figyelik a médiu-
mokat és a kinyert információt továbbküldik 
a Brüsszel Intézet munkatársainak feldol-
gozásra. Fontosnak tartjuk, hogy lehetôség 
szerint a média egy mind nagyobb szeletét 
folyamatos monitorozás alatt tarthassuk. Ez 
kiterjed nagyjából az összes fogható tévé– 
és rádióadóra, az összes nagyobb példány- 
számú nyomtatott sajtótermékre, illetve az 
interneten nem csupán a hírportálok, de 
a közösségi oldalak és a szélsôséges, uszító 
honlapok monitorozására is. A monitoro- 
zás folyamata szisztematikusan, pontosan 
kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyûlöletcselekmények 
között vannak olyanok, amelyeket a statisz-
tika részének tekintünk, vannak azonban 

olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi 
statisztikába nem számítjuk bele.8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába

• csak Magyarországon történt gyûlölet- 
  események; függetlenül attól, hogy az  
  áldozat magyar állampolgár-e

• minden cselekedet, esemény, atrocitás,  
  amely zsidó személyek, szervezetek vagy  
  tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít- 
  ható az antiszemita szándék vagy tarta- 
  lom, vagy ahol a támadás azért történt,  
  mert az áldozat zsidó vagy azt gondol- 
  ták róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény, épület tuda- 
  tos és indokolatlan megrongálása (akkor  
  is, ha a rongáláshoz nem társul továb- 
  bi explicit antiszemita üzenet [például  
  egy zsinagóga ablakát bedobják kôvel])

• antiszemita kommentek blogokon, fóru- 
  mokon, közösségi oldalakon, amelyeket  
  jelentettek a Tett és Védelem Alapít- 
  ványnak

• antiszemita és neonáci anyagok eljut- 
  tatása egyes zsidó személyekhez, zsidó  
  szervezetekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihe- 
  lyezése egyes zsidó személyek tulajdo- 
  nához, zsidó szervezetekhez, intéz- 
  ményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos  
  kritikák, ha azok túlmennek a politikai  
  közlésen és hagyományos zsidóellenes  
  sztereotípiák elôhívását szolgálják

• események, amelyek alkalmasak arra,  
  hogy zsidókban félelmet keltsenek 

Gyûlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9

• Magyarországhoz, magyarországi zsidó- 
  sághoz kötôdô antiszemita gyûlölet- 
  cselekmények, amelyek valamiért nem  
  tartoznak a statisztikába. Ennek több  
  oka lehet: nem Magyarországon történ- 
  tek, nem egyértelmûsíthetô az antisze- 
  mita szándék, nem világosak az eset kö- 
  rülményei, vagy egyszerûen nincs olyan  
  súlya a történésnek.

8   Ennek kialakításához felhasználtuk a következôket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyûlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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• Gyûlöletkifejezések, amelyek honlapo- 
  kon, kommentekben és online fórumo- 
  kon rendszeresen megjelennek és nem  
  érkezett róluk személyes bejelentés a  
  Tett és Védelem Alapítványhoz.

• Egyéb hírek, melyek csak közvetetten  
  kapcsolódnak az antiszemitizmushoz

A regisztrált cselekmények több jellemzô-
jét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy 
különbözô indikátorokat használunk, ame-
lyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az 
adott cselekedet elkövetésének motivációja 
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô 
különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatko-
zó adatokra, a cselekmény helyszínére, idô- 
pontjára, az esemény esetleges elôzménye-
ire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során eze- 
ket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az 
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi-
lyen – akár büntetôjogi – következményei.

Az egyes cselekmények regisztrálása mel-
lett fontos azok kvalitatív különbségeinek 
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle 
módon is elvégezzük. Az egyik kategória- 
rendszer szerint a következô típusokat kü- 
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás, 
közösség tagja elleni erôszak, önkényural-
mi jelkép használata és nemzetiszocialista 
rendszer bûneinek tagadása, holokausztta-
gadás.

A másik kategorizáláskor a Nézzünk szem-
be a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cse-
lekménytípust különböztetünk meg, ame-
lyek a következôk (CEJI 2012, 10–12):

• Emberölés: halált okozó, 
 személy elleni támadás
• Súlyos fizikai erôszak
 · személy elleni támadás, amely súlyos  

   testisértést okozhat
 · fegyverrel vagy más, sérülés okozá- 

   sára alkalmas eszközzel elkövetett  
   támadás 

 · tulajdon elleni támadás, amely során  
   az ingatlanban tartózkodó emberek

  élete veszélybe kerül

 · bombák és levélbombák
 · emberrablás
• Támadás
 · személy elleni fizikai támadás, amely  

   nem életveszélyes és nem súlyos
 · az áldozat védekezése vagy menekü- 

   lése következtében sikertelen támadá- 
   si kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálá- 
   sa, azt az esetet is ide értve, amikor a

  dobás célt tévesztett 
• Rongálás
 · tulajdon elleni fizikai támadás, amely  

   nem okoz életveszélyt
 · tulajdon meggyalázása
 · gyújtogatás, amely nem okoz élet-
  veszélyt, sikertelen gyújtogatási  

   kísérlet
• Fenyegetés
 · egyértelmû vagy konkrét szóbeli 
  vagy írásos fenyegetés
 · „bombatámadás”, amelyrôl késôbb ki- 

   derül, hogy csupán megtévesztés volt  
  · zaklatás

 · rágalmazás
• Gyûlöletbeszéd
 · nyilvános gyûlöletbeszéd
 · virtuális gyûlölet
 · sértô magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött 
  sértô írás 
 · irodalom és zene
• Diszkriminációs esetek

Fontosnak tartjuk a gyûlöletcselekmények  
kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyan- 
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán 
nem függetlenek attól a társadalmi és kultu- 
rális környezettôl, amiben történnek. Lénye- 
ges ezen cselekmények dinamikája is: sok- 
szor inkább folyamatokról, mintsem különálló  
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A stati-
kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk 
az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt kö-
rülvevô környezet megértésében.10 Az idôsoros 
adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az 
események dinamikájának bemutatására.

10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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ANTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK 
– 2019. OKTÓBER

A Tett és Védelem Alapítvány októberi 
monitoringtevékenysége során két antisze-
mita gyűlöletcselekményt azonosított, me-
lyek a gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoz-
tak.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

2015-ös jobbikos holokauszttagadásról cik-
kezett egy portál 

Forrás: elemi.hu; hirtv.hu; magyarnem-
zet.hu

2019. október 4. “Kék Duna keringő” 
címen indították jobbikosok a holokauszt 
áldozatainak nemzetközi emléknapján azt 
a levelezést, amelyben Mirkóczki Ádám 
országgyűlési képviselő és több politikus 
is a holokauszt áldozatain viccelődik. Az 
elemi.hu birtokába került 2015-ös levelezés 
támadja és tagadja a holokausztot.

A levélváltás Mirkóczki Ádám levelével 
indul, amelyben a következőket írta:

„Idézek az M1 ma esti híradójából: »az 
auschwitz-i haláltábor szűk hároméves működése 
során, mintegy kétmillió embert öltek meg…« 
Ez ugye azt jelenti, hogy három éven keresztül 
minden nap megöltek és porrá égettek 2000 
embert! Ha egy nap kimaradt, akkor másnap 
már 4000-et kellett. Ez teljesen reális…”

Mirkóczki levelére elsőként Dobos 
Zoltán válaszolt, aki a levél születésének 
időpontjában a Jobbik sajtóosztályának 

munkatársa volt, jelenleg pedig az Alfahír 
újságírója. Azt írta:

„Kérlek, ne tagadd a holokausztot! Inkább 
támogasd! :))))”

Mirkóczki nem válaszolt Dobos levelére, 
viszont a párt egyik alkalmazottja a 
következőket írta:

„ Igen, már számolgatni is jogsértő, (kivéve ha 
a kárpit számolják a jogosultak:)))…”

A következő hozzászóló az a Balasi András 
volt, aki a levél megírásakor és még most 
is a Jobbik sajtóosztályának munkatársa, 
jelenleg pedig a főváros V. kerületében 
jobbikos önkormányzati képviselőjelölt. Ő 
egy cikkre hívta fel levelezőtársai figyelmét. 
A Balasi által linkelt cikk azzal foglalkozik, 
hogy 2014-ben emelkedett az utasok száma 
a GYSEV-nél, így a vasúttársaság járataival 
utazók száma meghaladta a hatmilliót.

„Jelentsen fel! Nem tudok rá mit mondani” 
– reagált kissé zavartan Mirkóczki a Hír 
TV-nek, amikor szembesítették az általa 
leírtakkal. A DK is kiállt a jobbikos mellett. 
A párt szóvivője azt mondta: „a Jobbiknak 
voltak vállalhatatlan kijelentései és ügyei, de a 
párt azóta egy színpadra lépett a demokratikus 
ellenzékkel.”

Antiszemita üzenetet kapott egy politikus
Forrás: : facebook.com; 24.hu

2019. október 28. Saját televíziós műso-
rában Bayer Zsolt arról beszélgetett Kocsis 
Mátéval, hogy lehetne-e fizikai erőszakot 
alkalmazni az ellenzéki képviselők ellen. Itt 
Hadházy Ákosra és annak október 21-i parla-
menti akciójára gondolt. A képviselő táblákat 
tartott a miniszterelnök pulpitusa alá, mi-
közben a miniszterelnök az őszi parlamenti 
ülésszakot megnyitó beszédét tartotta. A po-
litikus az eset után több fenyegető és antisze-
mita hozzászólást kapott: Hadházy a műsor-
ra reagálva saját Facebook-oldalán osztotta 
meg, hogy milyen üzeneteket kapott az utób-
bi időszakban. Mint írta, ezzel szerette volna 
demonstrálni, hogy az erőszak már rég elkez-

forrás: elemi.hu
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forrás: facebook.com

dődött és szerinte „… a propaganda gyűlöletet 
kell(kelt), ami az arra fogékony honfitársainknál 
tettlegességgé fajul. Hogy egyértelmű legyen, mi 
történik, csatolok néhány üzenetet azok közül, 
amelyeket az elmúlt egy 
hétben kaptam. Az erő-
szaktól csak egy módon 
védhetjük meg magun-
kat: nem verekedni kell, 
hanem tevőlegesen fel 
kell lépni a gyűlöletkeltő 
propaganda ellen!”
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TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitor-
ingtevékenysége során 2019 októberében 
két olyan esetet azonosított, amely bár 
gyűlöletcselekmény, az időpontja isme-
retlen, vagy jelentéktelenségük illetve az 
antiszemita szándék egyértelműségének 
hiánya miatt nem képezik részét a statisz-
tikának.

Bayer Zsolt posztja mögött antiszemita kije-
lentés áll?

Forrás: badog.blogstar.hu; 444.hu

2019. október 24. Bayer Zsolt blogján, a 
Hát nem érdekes? című írásban egy fotó lát-
ható egy postaládáról, amin sok külföldi 
neve olvasható. A vélhetően zsidó szárma-
zású emberek nevei alatt a képen a felirat: 
„Sok JÓ szavazópolgár kis helyen is elfér..”

A poszthoz egy idézet is tartozik, mely 

arról tesz fel kérdéseket – néhol igencsak 
tört magyarsággal –, hogyan élhet 18 em-
ber egyetlen lakásban.

A 444.hu szintén olvasta a bejegyzést. 
Cikkükben hozzátették: a kép, a rajta és mel-
lette lévő szöveg arra az elméletre utalhat, 
hogy a Budapesten bejelentett lakcímmel 

és így szavazati joggal rendelkező külföldi-
ek dönthették el a főpolgármester-választás 
eredményét. Ebben a változatban a nevük 
alapján egyértelműen azonosítható módon 
zsidó származású emberekről van szó, akik 
sokan laknak egy helyen, lehet, hogy illegá-
lisan, viszont a kép készítője szerint kétséget 
kizáróan szavazópolgárok.

Szélsőségesek támadták meg a VIII. kerületi 
Aurórát

Forrás:  index.hu; MTI

2019. október 23-
25. Több tucatnyi 
szélsőjobboldali ro-
hamozta meg október 
23-án a VIII. kerü-
letben található Au-
róra nevű közösségi 
helyet. Bár a helyiség 
éppen zárva volt, a 
támadók leszedték 
a bejáratnál lengő 
szivárványos zászlót, 
amit fel is gyújtottak, 
illetve neonáci feliratokkal ellátott matri-
cákkal ragasztották tele a bejáratot – mond-
ta el az Indexnek Schönberger Ádám, a hely 
működtetője.

Azt mondta, felte-
hetően egy bizonyos 
Légió Hungária nevű 
radikális csoportosu-
lás jutott el minden-
féle rendőri biztosí-
tás nélkül oda.

Az esemény után 
egy órával már a 
helyszínen volt Pikó 
András polgármester 
és a kerületi rendőr-
kapitány is. A hely-
színelés után már kinyitottak, az elkövetők 
ellen pedig feljelentést tettek. Az Auróra 
előtti aszfaltra a szélsőjobboldali csoport 

forrás: badog.blogstar.hu

forrás: index.hu

forrás: facebook.com
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felfestette a nevét, azt azóta eltávolították.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság köz-

leménye szerint ügyeletükre 14 óra 8 perc-
kor érkezett bejelentés arról, hogy az Au-
róra utcában az Auróra Kultúrközösségi 
Központra kihelyezett zászlót ismeretlenek 
leszakították, felgyújtották, valamint az 
épület falát is megrongálták. A bejelentés 
szerint senki nem sérült meg. A BRFK ga-
rázdaság gyanúja miatt rendelt el nyomo-
zást ismeretlen tettesek ellen, és a rendőrök 
megkezdték az elkövetők felkutatását - írta 
az MTI.

A 444.hu azt írta, október 23-án este „a 
Corvin közben tartott »megemlékezést« a Légió 
Hungária névre keresztelt 
új szélsőjobboldali formá-
ció. A ruhájukon látható 
minta, illetve a falra felfújt 
feliratok alapján ennek a 
csoportnak a tagjai gyúj-
tottak fel szerda délután 
egy szivárványos zászlót 
az Auróra előtt is.”

Az esemény kapcsán 
több közleményről is 
cikkezett a sajtó. Az 
Egyesült Államok bu-
dapesti nagykövetsége 
elítélte a „náci táma-
dást”, majd Cornstein 
nagykövet találkozott 
is a hely alapítójával, és 
a Pride valamint a Hát-
tér Társaság vezetőivel. 
Október 25-én az izraeli 
nagykövetség is elítélte a 
neonácik akcióját a Twit-
teren: „Sajnálatos, hogy egy neo-náci csoport 
arra használta fel az 1956-os hősi magyar for-
radalmat, hogy erőszakos tettet hajtson végre.” 
Szintén október 25-én közleményt adott ki 
Ben Cardin amerikai szenátor és  Alcee L. 
Hastings kongresszusi képviselő, az ameri-
kai Helsinki Bizottság elnöke.
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Sikeres a Balatonfüreden megvalósult Zsidó 
Kiválóságok Háza 

Forrás: MTI

2019. október 16. Egy régi zsinagógai 
térben a helyi lakosságot célzó kulturális 
szolgáltató köz-
pont és egy ezzel 
összeépült, mo-
dern látogatóköz-
pontban jött létre 
Balatonfüreden a 
Zsidó Kiválóságok 
Háza (ZSKH) még 
2018-ban.

A kiállítás tar-
talomfejlesztésére 
a Magyar Zsidó 
Kulturális Egye-
sület a Miniszter-
elnökségtől nyerte el a forrást. Az önkor-
mányzat és a MAZSIKE szerződést kötött, 
amelynek értelmében a MAZSIKE a tar-
talomfejlesztés eredményét átadja az ön-
kormányzatnak, az önkormányzat pedig a 
kiállítást saját erőforrásai felhasználásával 
üzemelteti.

Tekintélyes tudósokból és szakértők-
ből álló csapattal választották ki azt a 130, 
többségében Nobel-díjas fizikust, bioló-
gust, kémikust, orvost, informatikust, ma-
tematikust és építészt, akik bekerültek a 
kiállításba. Magyarul, angolul és héberül 
vannak a szócikkek. 

2018. március 14-én Einstein születés-
napján nyitott meg a Ház. A régi zsinagóga-
épületbeli közösségi térben eddig megvaló-
sult rendezvények száma – amelyeket mind 
a főszezonon kívül tartunk – meghaladja 
a harmincat. A kiállítást eddig több, mint 
7000-en látogatták, az egyik bejegyzés 
pedig a sikerességről ekként tanúskodik: 
„Végre egy hely, ahonnan nem gyomorgörccsel 
jövök ki” 

Ki a felelős a magyar holokausztért? – könyv-
bemutató 

Forrás: mandiner.hu

2019. október 21. Veszprémy László Ber-
nát: Gyilkos irodák – A magyar közigazga-

tás, a német megszállás 
és a holokauszt című 
könyvét mutatták be a 
Libri Könyvpalotában. 
Írója az ELTE BTK 
doktorandusza, továb-
bá a Milton Friedman 
Egyetem Magyar Zsidó 
Történeti Intézetének 
tudományos segéd-
munkatársa. A könyv-
ről szóló beszélgetést 
dr. Kovács Tamás, a 
Holokauszt Dokumen-

tációs Központ és Emlékhely igazgatója 
vezette.

Az első kérdés a címadást érintette, 
amelyről a szerző elmondta, hogy egyszerre 
akart figyelemfelkeltő és tudományosan is 
megalapozott megoldást találni. A kutatá-
sai szerint a holokauszt idején a közigazga-
tás tettestárs volt a népirtásban, így méltán 
nevezhető „gyilkosnak”. 

A könyv megírásához felhasznált hely-
történeti kutatásokról megjegyezte, hogy a 
korábbi kutatások sajnos elég egyenetlenül 
oszlanak el országosan. „Vannak sötét foltok 
sajnos, a teljes szakirodalmi feldolgozottság 
hiányzik, nem használták ki a levéltárak teljes 
anyagát. Nem lehet mindent megmondani Bu-
dapestről” – jelentette ki.

Az este egyik legerősebb állítása volt, 
hogy a holland közigazgatás német meg-
szállás alatti helyzetéhez képest a magya-
roknak jóval nagyobb mozgástere volt. A 
magyar bürokrácia tagjai előtt ott volt a 
lehetőség, választaniuk kellett. Az ellenál-
lásért járó lehetséges büntetésekkel kap-
csolatban kifejtette, hogy nem talált még 
arra példát, hogy magyarokat deportáltak 
vagy kivégeztek volna a deportálásokban 
való kollaboráció visszautasítása miatt. 
Hozzátette, hogyha tömeges passzivitásra 

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

forrás: nepszava.hu
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vetemedtek volna a közszolgák, akkor felte-
hetően erőszakot is alkalmaztak volna ve-
lük szemben.

A szerző véleménye az, hogy a deportálá-
sok a közigazgatás kollaboráns részén mú-
lottak, s hiába jelentek 
meg a németek a magyar 
vidéken, néhány gettó 
esetében konkrétan be is 
avatkoztak, összességé-
ben az együttműködők 
végezték el a munkát. 
Kassa esetét idézte ellen-
példaként, ahol német 
parancsokat is találni a 
rendőrségi iratok között. 
Az országos kép viszont 
elsősorban azt mutatja, 
hogy „a kollaboráns bel-
ügyminisztérium részéről 
jöttek az utasítások.”

„Rengeteg apró részlet 
van, a tér és az idő is be-
folyásolta a kollaborációt, 
ezért csak egyéni esetek lé-
teznek” – zárta a szerző a 
bemutatót.
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL

Kathrin Meyer: A magyar kormány elköte-
lezte magát az együttműködésre

Forrás: kozlonyok.hu; merce.hu

2019. október 6. Interjút adott a Magyar 
Narancsnak Kathrin Meyer, a Nemzetközi 
Holokauszt Emlékezet Szövetsége (IHRA) 
titkára. A szervezet munkásságáról beszélve 
elmondta, hogy kormányközi szervezet, csak 
országok lehetnek tagok. Vannak szakembe-
rek a legfontosabb intézményektől, így példá-
ul a Jad Vasemtől, a washingtoni Holokauszt 
Emlékmúzeumtól, vagy az Anne Frank Ház-
tól is.

A magyarországi helyzettel kapcsolatos 
kérdésre azt mondta, 2014 óta figyelemmel 
kísérik a Sorsok Háza alakulását, és kifejez-
ték, hogy mik azok a minimumelvárások, 
amelyeknek meg kell felelnie. Hozzátette: „a 
magyar kormány elkötelezte magát az együtt-
működésre az IHRA-val, amit nagyon fontosnak 
tartunk. Az IHRA kapott egy felkérést, hogy 
nézze meg a koncepciót, és a nemzetközi szak-
értőink véleményezni fogják a munkaanyagot.” 
Elmondta azt is, hogy: „fontos, hogy a magyar 
delegáció vezetője tolmácsolta Orbán Viktor mi-
niszterelnök szavait, miszerint amíg nincs béke a 
múzeum körül, addig nem fog megnyílni (…). Ezt 
az elköteleződést mi nagyra értékeljük.”

Kifejtette azt is, hogy ma már nem javasol-
ják a hagyományos, frontális oktatást. Fel-
hozta példaként az Anne Frank Házat, ami 
szerinte nagyon jól használja a modern tech-
nológiát, ahogy a washingtoni múzeum is. 
„Ami a történeti hűséget illeti, a Páva utcai Ho-
lokauszt Emlékközpont is kiemelkedő, nem kerüli 
meg a kellemetlen kérdéseket, ebből a szempont-
ból nemzetközi szinten is példaértékű.”

Végezetül elmondta, hogy „ha a múltfeldol-
gozásról van szó, különösen a nemzet legsötétebb, 
legnehezebb időszakáról, az mindig nehéz folya-
mat. A holokausztra azért fontos emlékezni, mert 
az valójában a társadalom, a demokrácia, sőt a 
civilizáció összeomlása is volt Európában. Nem 
szabad megijedni, fel kell tenni a nehéz kérdése-
ket. A vita egy múzeumról, hogy az miként része 
a nemzeti történelemnek, nagyon nehéz, de szük-

séges. Ez önmagában is egy tanulási folyamat, és 
ez jó.”

Fiamma Nirenstein: Példaadók a V4-ek az 
antiszemitizmus elleni harcban

Forrás: mandiner.hu

2019. október 31. Fiamma Nirenstein 
olasz-izraeli újságíró és volt politikus, 2008 
és 2013 között az olasz parlament képviselő-
je Silvio Berlusconi pártjában. 2013 óta Iz-
raelben él, ahol újságíróként dolgozik és a 
Jerusalem Center for Public Affairs think-
tank munkatársa. Nirensteint a mai európai 
politika Izraelhez való viszonyáról, illetve a 
bevándorlás és az antiszemitizmus kapcsán 
kérdezte a Mandiner.

Azt mondta, hogy lát eltérést a V4-külpo-
litika és az uniós fősodor között: „Magyar-
ország és Csehország politikája sokkal jobb”. A 
két ország már létrehozott különböző fajta 
külképviseleteket Jeruzsálemben, és a V4-ek 
konzekvensen tartózkodnak Izrael elítélésé-
től az EU-s politikában és az ENSZ közgyű-
lésein. Nirenstein különösen értékelte, ami-
kor Magyarország nem volt hajlandó elítélni 
az Egyesült Államokat azért, amiért Donald 
Trump elnök áthelyezte az amerikai követsé-
get Jeruzsálembe. 

Nirenstein kijelentette, hogy a V4-et jelen-
leg az antiszemitizmus elleni harc fő képvi-
selőinek tekinti. Véleménye szerint ugyanis 
a modern antiszemitizmus a „kollektív zsidó”, 
azaz Izrael gyűlöletében nyilvánul meg. „Min-
denki példaként tekinthet a V4-ekre az antiszemi-
tizmus elleni harc terén” – mondta lapunknak. 

Ezen a ponton Nirenstein külön kiemelte, 
hogy nem tartotta méltányosnak az Orbán 
Viktor magyar miniszterelnököt ért kri-
tikákat, miszerint a Soros Györggyel való 
konfliktusa antiszemita gyökerű lett volna. 
Ennek ellenére úgy gondolja, hogy Magyar-
országnak az antiszemitizmus elleni harc 
élére kell állnia, melyben már így is élen jár. 
Szerinte azonban ritkábban érnék támadá-
sok az országot ezen a téren, ha a zászlajára 
tűzné az anticionizmus elleni harcot. 
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Nirensteint a bevándorlásról és a tömeges 
migrációról, illetve ezen jelenségeknek az eu-
rópai zsidóságra gyakorolt hatásáról is kér-
dezték. Mint fogalmazott, nem önmagában 
a bevándorlással van a probléma, hiszen a 
lengyel bevándorlók például nem vernek meg 
zsidókat Nyugat-Európában. Azonban az isz-
lamista bevándorlók, a Muszlim Testvériség 
hívei igenis problémát jelentenek. Nirenstein 
szerint „bizonyított tény, hogy az arab és mu-
szlim világból érkező bevándorlók jelentős része 
antiszemita nézeteket vall.”
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 Kerekasztal-beszélgetés volt Hóman Bálint-
ról

Forrás: nepszava.hu

2019. október 31. A Magyar Nemzeti 
Múzeumban kerekasztal-beszélgetést ren-
deztek, ahol a résztvevők sokkal inkább 
Hóman erényeit ecsetelték. Az apropót az 
adta, hogy második, javított kiadásban is 
megjelent a Hóman Bálint és népbírósági pere 
című forrás- és tanulmánykötet, amely fo-
tókkal illusztrálva, 670 oldalon keresztül 
nemcsak a korabeli történéseket tárgyal-
ja, hanem a per 2015-ös újratárgyalásával 
is foglalkozik. A Fővárosi Törvényszék 
(amely nem a teljes életpályát vizsgálta) 
posztumusz felmentette Hóman Bálintot a 
háborús bűntett vádja alól.

„Megkerülhetetlen alakja volt a magyar 
kultúrpolitikának a két világháború között” – 
méltatta Hóman Bálintot a fórumon Var-
ga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgatója. A jogi rehabilitáció után az 
„egyfajta szellemi rehabilitáció” még hátra-
van.

L. Simon László fideszes politikus, az 
Országgyűlés Kulturális bizottságának al-
elnöke a könyv előszavába is írt és a ren-
dezvényen is felszólalt. Kiemelte, hogy 
2015-ben nem sikerült felállítani Hóman 
Bálint szobrát Székesfehérváron és szerin-
te példátlan, vagy inkább abszurd módon 
még az Egyesült Államok akkori elnöke, 
Barack Obama is megszólalt. 

A képviselő hangsúlyozta, hogy a kötet 
tudományos munka, nem pedig a politi-
kai rehabilitációra tett kísérlet. Hóman 
Bálintnak nem az egész élete állítható pél-
daként, politikai értelemben nem biztos, 
hogy rehabilitálható. Tudományos érte-
lemben viszont szerinte mindenképpen 
rehabilitálandó. „Súlyos hibát követtünk el, 
amikor a vitát nem ennek a könyvnek az elké-
szültével indítottuk útjára” – állapította meg 
önkritikusan L. Simon László. Nem figyel-
tek sok-sok ember jogos érzékenységére, 
„megelőzte a kocsi a lovat”.

EGYÉB HÍREK

Varga István ügyvéd, volt MDF-es, majd 
fideszes képviselő volt az, aki Hóman Bá-
lint sikerre vitt perújítását kezdeményezte. 
Felháborítónak nevezte, hogy az MTA nem 
fogadta vissza „egyik leghíresebb akadémiku-
sát”, Hóman Bálintot. Egyúttal reményét 
fejezte ki, hogy az MTA tisztújítása után ez 
megtörténik.

Ujváry Gábor, a VERITAS Történetku-
tató Intézet történésze, a kötet szerkesz-
tője is támogatja Hóman Bálint tudomá-
nyos rehabilitációját. Már csak azért is, 
mert akadnak olyan, a pártállami időkben 
kompromittálódott, ráadásul szakmailag 
értékelhető teljesítménnyel nem rendel-
kező akadémikusok, akiket nem fosztottak 
meg tagságuktól. A politikai rehabilitáció 
más kérdés, mert Hóman vállalhatatlan in-
tézkedésekhez is a nevét adta – mondta a 
történész.

A Hóman Bálintról szóló beszélgetésen 
Zinner Tibor történész és mások is részt 
vettek. Többen szóvá tették, hogy Hóman 
„ellentmondásos személyiség” volt. Az a ki-
fejezés azonban, hogy „antiszemita”, ta-
lán túlzott szemérmességből, egyszer sem 
hangzott el.

Nem kértek a szülők ifj. Hegedűs Lóránt ta-
nításaiból

Forrás: hirklikk.hu

2019. október 26. Ifj. Hegedűs Lóránt 
neve hitoktatóként felmerült Budapest né-
hány belvárosi iskolájában. A református 
gyerekek szüleinek megemlítették, hogy 
ifj. Hegedűs maga vállalja a gyerekeik hi-
toktatását. A közéletben járatos édesanyák 
ugyanakkor visszautasították a lelkész ta-
nári szereplését.

Hegedűs a saját egyházától akkor ka-
pott először megrovást, miután a Hazaté-
rés templomában a Horthy-szobor avatása 
utáni istentiszteleten vétett saját egyháza, 
a Magyar Református Egyház törvényei el-
len. Az ügyben eljáró bíró álláspontja sze-
rint ifj. Hegedűs a panaszolt igehirdetésé-
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ben olyan kifejezéseket használt, amelyek 
alkalmasak viszálykeltésre, illetőleg arra, 
hogy másokban megütközést, megbotrán-
kozást váltsanak ki. Az eljáró bíró tapin-
tatosan nem nevezte meg az inkriminált 
kifejezéseket, de ítéletében kimondta: ifj. 
Hegedűs célja nem Krisztus követése, ha-
nem egy torz politikai eszme szolgálata.

Időközben azonban a KLIK úgy vélte, 
feltehetően a református egyház javaslatá-
ra, hogy ifj. Hegedűs oktathassa az általá-
nos iskolásokat. A szülők félelmük ellenére 
is fellázadtak. A történetet titoktartás mel-
lett elmesélő szülők egymás után íratták 
ki gyerekeiket a hitoktatásról. Az alaptör-
vényre és a lelkiismeret szabadságára hi-
vatkoztak.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Szeptember hónapban nem kezdemé-
nyezett a TEV új jogi eljárást, illetve ko-
rábbi ügyeiben sem történt előrelépés.

Felfüggesztett eljárásról cikkezett a sajtó
Forrás: Tett és Védelem; varosikurir.hu

2019. október 1.Az idén februárban ren-
dezett kitörésnapi túrán egy résztvevő ho-
rogkeresztes zászlóval vonult fel. Az esetről 
fotó is készült. Ez alapján Alapítványunk, 
valamint országgyűlési képviselők is felje-
lentést tettek ismeretlen elkövető ellen. A 
Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban 
felfüggesztette a nyomozást. A határozat 
szerint az ismeretlen tettes kiléte nem volt 
megállapítható. 

A Demokratikus Koalíció közleményé-
ben felháborodását fejezte ki, szerintük „a 
határozat felháborítóan cinikus és nagy fokú 
nemtörődömségre utal. Ha a rendőrség való-
ban meg akarta volna találni a horogkeresz-
tes zászlóval sétálgató férfit, akkor könnyedén 
előkeríthették volna a sajtóban is megjelent 
fotók és a beidézett tanúk nyilatkozatai alap-
ján.”

Ahogyan arról februári jelentésünkben 
is beszámoltunk, a Börzsöny Akciócsoport 
szervezésében az idei évben február 9-10-
én került sor az ún. Kitörés Emléktúrára. 
Az index.hu beszámolója szerint egy vél-
hetően német állampolgárságú személy a 
Budapest XII. kerületben, a Normafát kö-
vető és a Csacsi-rétet megelőző szakasztól 
kezdve horogkeresztes zászlóval a kezében 
teljesítette a túrát.  Az írásban a szerző 
beszámolt arról is, hogy az ismeretlen sze-
mély a horogkeresztes zászlót közterületen 
is használta.
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Az alábbi táblázatban a jelentésben talál-
ható összes esetet, eseményt kronologikus 
sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri-

ka megmutatja, hogy az adott eseményrôl a 
jelentés melyik részében számoltunk be bô-
vebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum Esemény Kategória                                     

1.

2.

október 1. Felfüggesztett eljárásról cikkezett a sajtó

Hírek és vélemények a 
magyarországi antiszemitizmusról

Hírek és vélemények a 
magyarországi antiszemitizmusról

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények
– Gyûlöletbeszéd

Egyéb hírek

Egyéb hírek

TEV hivatalos eljárásban 
kezdeményezett ügyei

Közösségi hírek, reakciók

Közösségi hírek, reakciók

További gyûlöletcselekmények

További gyûlöletcselekmények

2015-ös jobbikos holokauszttagadásról cikkezett 
egy portál

Kathrin Meyer: A magyar kormány elkötelezte 
magát az együttmûködésre

Ki a felelôs a magyar holokausztért? – 
könyvbemutató 

Szélsôségesek támadták meg a VIII. kerületi Aurórát

Bayer Zsolt posztja mögött antiszemita kijelentés 
áll?

Sikeres a Balatonfüreden megvalósult Zsidó 
Kiválóságok Háza 

Nem kértek a szülôk ifj. Hegedûs Lóránt 
tanításaiból

Fiamma Nirenstein: Példaadók a V4-ek az 
antiszemitizmus elleni harcban

Antiszemita üzenetet kapott egy politikus

Kerekasztal-beszélgetés volt Hóman Bálintról

október 4.

október 6.

október 21.

október 23-25.

október 24.

október 31.

október 31.

7.

4.

8.

10.

9.

11.

5.

3.

6.

október 16.

október 28.

október 26.
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K A P C S O L A T  É S  T Á M O G A T Á S

A Tett és Védelem Alapítvány zsidó szervezetek civil kezdeményezése, 
amely a zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az 
egyre inkább elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy an-
tiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt 
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetôségek bármelyikén fogad az Alapítvány:

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000
Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

A Tett és Védelem Alapítvány munkája csak akkor lehet sikeres, ha sokan 
osztoznak azon elkötelezettségünkben, hogy megteremtsük a sérelmet 
elszenvedettek számára a tisztességes eljáráshoz való jogot, ezért arra 
kérjük, egyéni felajánlásával segítse az Alapítvány munkáját!
Adományát az alábbi bankszámlaszámon juttathatja el az Alapítványhoz:

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetôségei: 
Cím: 1082 Budapest. Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 57 54, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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A kiadó köszönetét fejezi ki Dr. Kovács András szociológusnak, 
a CEU professzorának a biztatásért és segítő tanácsokért.
A kiadó köszöni az áldozatvállalást azon önkénteseknek, akik szakértő 
irányítás mellett hónapok óta szünet nélküli munkával segítették a 
jelentés létrejöttét.
A jelentés egészének és bármely részletének felhasználása kizárólag 
a kiadó írásos beleegyező nyilatkozatának birtokában engedélyezett a 
forrás pontos megjelölésével.
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